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Nyt fra Formanden  
1.a Jolle skur 
 Mangler lidt indretning 

Regnskab for skuret bliver færdigt i næste uge. Ibrugtagningstilladelse er givet fra 
kommunen. 
Ungdom har bestilt spartelmand til loftet så det kan blive malet. Mulle er i gang med 
at male vægge. Der tages kontakt til kommunens ”stole/borde-lager” for evt at 
skaffe stole/bænke/reoler til indretning af jollehusets undervisningslokale  

1.b OK EM 
 Tilmeldingerne er på vej ind.  
 Der afholdes møde m baneleder etc i denne uge. 
1.c Årshjul for Sejlklubben 
 Der har været afholdt åbent hus.¨ 
 Nye medlemmer 
 Sune sørger for at tage kontakt til ”banner 28”  
1.d Hvem tager sig af Avernakø tur d. 12/13.aug 
 Destinationen ændres evt til Lyø pga festival i år på Avernakø 

Sune & ungdomsafdeling er fest-arrangør (Marianne finder navne på tovholder i 
ungdomsafd) 

1.e Mulig støtte til energi forbedring.  
 Jakob har haft møde med Jan Hansen, som kommer med et oplæg  
 
 

Hjemmeside og Sejlerskole Sune orienterer 
2.a Hjemmeside. Hvordan gik møde omkring Hjemmesiden. 
 Flere afdelinger har været på hjemmesiden og redigeret. 
 Tuco Cup mangler at komme i kalenderen 
 
2.b Status på Sejlerskolen 

Sejlerskolen er i gang med 9 elever (fordelt på 3 hold). Der er interesse for et ekstra 
hold, hvis vi kan finde en instruktør. Derudover søges der afløser i juni til det ene 
torsdagshold. Søren Nielsen overvejer om han kan være afløser.  

 

Hus, bro og plads orienterer 
3.a Nils orientere om div. 
 Flere både ved broen mangler klubstander 
3.b Nyt låse system 
 Kører fint.  
3.c Store maledag lørdag d. 20.maj kl. 10-15 
                                          

Kapsejlads Søren orienterer 

4.a  Søren orienterer om div. 
Onsdagskapsejlads er oppe på 27 både – det er 10% fremgang. Der er 5 nye både 
iblandt. 
Liga-sejlere var til træning i lørdags. Faaborg hold 1 og 2 blev henholdsvis nr 1 og 5 
til trænings-stævnet. Hold 1 bestod af: Max Rohde, Michael Rohde, Laust Lund & 
en sejler fra Middelfart.  Hold 2: Anders Kongstad, Jakob Sørensen, Johan 



Referat fra bestyrelses møde Faaborg Sejlklub  
   d. 08-05 2017 Kl. 19.00 i Sejlklubben 

Sommerlund, Magnus B Pedersen. Der var 10 hold i alt. Der skal sejles 
1.ligastævne i Struer om 2 uger.   
CB66-besætningen har brugt et par uger på klargøring af båden, så den ser vi 
forhåbentligt snart til onsdagskapsejlads. 

4.b Tuco cup. Hvad gør vi for at tiltrække flere sejlere? 
Samarbejde mellem Tuco & FSK. Tuco laver facebook side til stævnet & plakater til 
ophængning. Overvejer at gen-indføre t-shirts 

 

Aktivitetsudvalg Solveig orienterer 

5.a Solveig orienterer. Ingenting siden sidst. 
 

Økonomi Gudrun orienterer 
6.a Status på økonomien.  

Den lille revisor skal senest 19.maj bruge oplysninger i denne måned for at lave 
regninger klar:  

Hus bro og plads: Pladser v bro, vinteropbevaring & Isætning 
Søren: Onsdagskapsejlads-startgebyr 
Sune: Sejlerskole-opkrævning 
Ungdom/Marianne: medlemskontingent & jolleleje, krabbe kontingent etc. 

 

Ungdom Marianne orienterer 
7. Marianne orienterer. 

7.a Nye sejlere 
Der er kommet 15 nye sejlere (heraf er 6 rekrutteret fra krabbeklub. 5 dukkede op til 
april-intro på baggrund af plakater på skolerne. 4 sejlere er kommet efter Åbent Hus 
i søndags + 6 krabber. Dermed er 45 sejlere (fortrinsvis optimister) i gang i den nye 
sæson + ca. 15 krabber  

7.b Speedbådskørekort – pt 7 tilmeldte 
 
7.c Sommersejlads  

SommerSejlads U13 i uge 26 – pt 17 tilmeldt – 7 pladser ledige. Ingen tilskud fra 
DS. Sommersejlads U17 i uge 27 forsøges at blive en realitet. Ingen tilskud fra DS.  

7.d Zoom8  
Pt. 4 sejlere der ønsker at sejle Zoom8. Jolle-leje er blevet ændret for Zoom8 til 
1000,- (tidligere 2000,-).  

7.e Venskabsstævne  
Der afholdes endags venskabsstævne lørdag d. 17.juni 

                         

8. Eventuelt 
 a. Punkt til næste møde: Nemtilmeld – gennemgang 
 b. Toiletter er repareret 
 c. Startlinien ved Munkholm bør rettes/optimeres 
  
 

Næste møde: Mandag d. 12.juni kl. 19 


